SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA SETZE DE
FEBRER DE DOS MIL DIVUIT

A la Ciutat de Girona, a setze de febrer de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i un minut del matí a la Casa Consistorial, es constitueix la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria, sota la presidència de l'alcaldessa presidenta Marta Madrenas
i Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer, Mª
Àngels Planas i Crous i Joan Alcalà i Quiñones.
Excusen la seva absència les tinentes i tinent d'alcalde Glòria Plana i Yanes, Mª
Isabel Muradàs i Vázquez i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i Gómez. Es troba present
l'interventor Carlos Merino i Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, qui presideix dóna per obert l'acte i es procedeix a tractar els punts de
l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La senyora alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aproven els
esborranys de les actes de les sessions anteriors ordinària de data 9 de febrer
(expedient núm. 2018004537) i extraordinària urgent de data 12 de febrer d'enguany
(expedient núm. 2018006313), dels quals s'ha tramès còpia a tots els regidors
membres de la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queda aprovat com a acta de
l'esmentada sessió.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de novembre de 2017, pel
que es va establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció a
l'Associació en Positiu.
Resolució 2018000168

A proposta del regidor delegat de Joventut
2. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a entitats de lleure i entitats juvenils.
Resolució 2018000169

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I

COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
3. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc
dels Pressupostos Participats dels Barris 2018.
Resolució 2018000170

A proposta de la regidora delegada de Salut Pública i Seguretat en el treball
4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Col·legi
Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) Junta de Girona.
Resolució 2018000171

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
5. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball d'Oficials de Serralleria.
Resolució 2018000172

6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (91-017A).
Resolució 2018000173

7. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (6-018A).
Resolució 2018000174

8. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
senyals verticals i d'abalisament per a la brigada de manteniment de la via
pública de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000175

9. Adjudicar la contractació dels serveis de reparació i posada en marxa de 16
motors ASM PR500 del Teatre Municipal.
Resolució 2018000176

10. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació mixta dels serveis de manteniment de
les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i de lampisteria dels equipaments del
Mercat Municipal d'Abastaments i de Mercagirona, així com el subministrament
d'aquell material necessari per portar-lo a terme.
Resolució 2018000177

11. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament,
per sistema de rènting, d'una furgoneta mixta extrallarga, transformada,
condicionada i equipada per a ús policial.
Resolució 2018000178

12. Aprovar la modificació del contracte dels serveis de socorrisme i primers auxilis
de les piscines municipals de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, piscina coberta
de Palau i piscines municipals de la zona esportiva de la Devesa.
Resolució 2018000179

13. Iniciar i aprovar l'expedient, i aprovació del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars dels serveis de manteniment i suport de les llicències
d'oracle de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000180

14. Adjudicar el subministrament per sistema rènting d'un turisme per a l'Alcaldia,
amb càrrecs mensuals, amb un termini contractual de 48 mesos.
Resolució 2018000181

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
15. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions
de Comerciants de Girona, per l'any 2018.
Resolució 2018000182

16. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per a les Associacions
d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2018.
Resolució 2018000183

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
17. Requeriment d'esmenes a la modificació puntual del Pla Especial del Barri VellIlla 229 - C/ Dr. Oliva i Prat ( PA 105), a resultes de l'informe emès per la
Comissió Territorial de Patrimoni.
Resolució 2018000184

18. Obra núm 20170398
Atorgar llicència d'obres a la societat Gesmodus, SL per a enderroc d'habitatges
unifamiliars entre mitgeres al carrer Sant Agustí, 15.
Pressupost: 22.866,96 euros Impost ICIO: 912,39 euros
Resolució 2018000185

19. Obra núm 20171664
Atorgar llicència d'obres a Edificis pujada Sant Feliu 3 i 5 de Girona, CB per a
reforma interior d'habitatge a passatge Miquel Gómez, 2 3r.
Pressupost: 42.630,49 euros Impost ICIO: 1.700,96 euros
Resolució 2018000186

20. Obra núm 20171663

Atorgar llicència d'obres a Edificis de la pujada Sant Feliu 3 i 5 de Girona, CB per
a reforma interior d'habitatge a passatge Miquel Gómez, 2 2n.
Pressupost: 43.653,62 euros Impost ICIO: 1.741,78 euros
Resolució 2018000187

21. Obra núm 20180163
Atorgar a la Generalitat de Catalunya, departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació llicència d'obres per a reordenació de les cobertes de la Casa
Solterra al carrer Ciutadans, 18.
Pressupost: 24.327,00 euros Impost ICIO: 970,65 euros
Resolució 2018000188

22. Obra núm 20180036
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Camp d'Or, 63.
Pressupost: 9.203,86 euros Impost ICIO: 367,23 euros
Resolució 2018000189

23. Obra núm 20180170
Atorgar llicència d'obres a la societat Espai de Creativitat i Joc, SL per a
adequació de local en planta baixa per a llar d'infants al carrer Tomàs de
Lorenzana, 19, bxs. A.
Pressupost: 85.154,31 euros Impost ICIO: 3.397,66 euros
Resolució 2018000190

24. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de Govern
Local de 17 de novembre de 2017, pel que es va atorgar la llicència municipal
d'obres per a construcció de nova edificació per a activitat comercial Leroy Merlin
al carrer Can Turón, 4.
Resolució 2018000191

25. Atorgar llicència municipal d'establiment no permanent desmuntable per a un
espectacle de circ anomenat "FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC,
ELEFANT D'OR" els dies 22, 23, 24, 25 i 26 de febrer de 2018 al Camp de Mart
del Parc de la Devesa de Girona.
Resolució 2018000192

26. Autoritzar un canvi no substancial consistent en la regularització de la superfície i
volum de l'abocador de runes a la llicència ambiental existent d'activitat de
deposició controlada de residus de la construcció a Disseminat Campdorà 1,
bxos, 4.
Resolució 2018000193

27. Autoritzar la modificació no substancial consistent en ampliació de superfície
ocupada a la llicència ambiental existent d'activitat de taller de pròtesis dental a
carrer Sardenya 17 bxos.
Resolució 2018000194

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura

28. Modificar el text de l'acord previ entre l'Ajuntament de Girona i la Diputació de
Girona per a l'adequació de l'edifici de Casa Pastors com a seu del Museu d'Art
Modern i Contemporani.
Resolució 2018000195

29. Aprovar definitivament les bases específiques dels ajuts a la creació artística
Girona Kreas.
Resolució 2018000196

30. Aprovar definitivament les bases específiques de subvencions per Activitats
Culturals Complementàries a l'oferta municipal.
Resolució 2018000197

3. PRÈVIA APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA, S'APROVA LA
SEGÜENT PROPOSTA DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
31. Aprovar la programació d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics corresponent al
període gener - juliol 2018.
Resolució 2018000198

Pren la paraula l'alcaldessa presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, qui
manifesta que a la vista de l'informe emès pel cap de secció de Centres Cívics,
atès que és necessària la inclusió de nova programació d'activitats de la Xarxa
de Centres Cívics, pel període de gener a juliol de 2018, i atès l'interès públic que
això suposa, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la inclusió
de nova programació d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics pel període de
gener a juliol de 2018 i que aquesta programació s'incorpori a la programació ja
aprovada per la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i tres minuts del matí.

